
Звіт директора по виконанню колективного договіра за 2017 рік 

1. Згідно п.1.1 термін дії колективного договіра з 2017 по 2020рік. 

2. Адміністрація не допускала економічно необгрунтованого скорочення 

класів, груп, робочих місць. (п.4.8) 

3. Всі питання стосовно звільнення, скорочення або накладення 

дисциплінарних стягнень виконуються на підставі існуючого КЗпП, 

інших діючих нормативних документів. 

4. Дирекція забезпечила розвиток та зміцнення матеріально-технічної 

бази школи в межах бюджетного фінансування у поточному 

календарному році. (п.5.2) Було надано бюджетних коштів у розмірі 

145 тис. 200 грн., які були використані за призначенням. (додаток 1) 

5. Оплата праці здійснювалася згідно норм діючого законодавства. 

Субвенція на заробітну плату і комунальні послуги у 2017 р. – 8 млн. 

867 тис. грн. (додаток 2) Виплата ЗП проводилася 2 раза на місяць, 

спільно з профкомом розподілявся фонд матеріального заохочення, 

встановлювався розмір премій, винагород. (п.6.7) Оплата праці 

здійснювалась у період канікул, під час карантину, несприятливих 

погодних умов. (п.6.9, 6.10) Працівникам надавались відгули  за 

роботу у надурочний час, у святкові, неробочі та вихідні дні. 

Здійснювалась додаткова оплата за роботу у нічній час сторожам        

(п. 6.17) та прибиральницям санвузлів – 10% надбавка (п.6.18) 

6. Адміністрацією здійснювався контроль за виконанням Комплексного 

плану щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці, виробничого 

середовища та профілактики травматизму у школі (п.7.1) Проведено 

аналіз виробничого травматизму і профзахворювань (розглянуто на 

серпневої педраді) Обслуговуючий персонал забезпечений миючими 

засобами (п.7.4) За працівниками закладу зберігається місце роботи під 

час втрати працездатності (п.7.7) За бюджетні кошти організовано 

періодичний медичний огляд працівників (п.7.9)  

7.   Соціально-трудові пільги, гарантії 

Педпрацівникам у поточному році надано грошові винагороди двічи: 

до дня вчителя и до нового року, на оздоровлення – в розмірі 

посадового окладу під час щорічної відпустки, надбавки за вислугу 

років ( п.8.1) Під час виходу працівника на  пенсію виплачувалася 

одноразова допомога у розмірі 50 % від посадового окладу за рахунок 

економії фонда ЗП (п.8.5)  

 

 



Потрібно: 

 Сприяти вирішенню питань надання пільгових путівок на лікування 

працівникам школи 

  

 


